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Van het bestuur
Ook de winter staat weer voor de deur. Op
veel plaatsen in Albanië, vooral in de dorpen
in de bergen, moeten de mensen onder
hetzelfde dak leven als de dieren.
Als er veel sneeuw valt, op sommige plaatsen
1 tot 2 meter, kunnen de mensen soms weken
niet naar buiten, ik hoef
u niet te vertellen
hoe het er binnen
dan ruikt….
Ook voedsel is
daar een groot
probleem. Wij
proberen nog

voor de sneeuw gaat vallen,eind november,
veel mensen te voorzien van 1 of 2 zakken
meel en waar nodig wat brandhout.
Als je hun situatie beziet besef je weer hoe
goed wij het hier hebben. Maar zoals we allemaal zien gaat het in Europa niet goed met
al de vluchtelingen om ze te huisvesten en van
eten te voorzien. Wij zijn nooit ingegaan op de
vele verzoeken die wij kregen om mensen te
helpen naar Nederland te komen, we proberen
hen in eigen land te helpen. Gelukkig hebben
we veel sponsors die ons daar bij helpen dit te
realiseren. Ik weet dat veel vluchtelingen in Nederland ondanks de klachten van sommigen
beter af zijn dan veel mensen in Albanië.
Graag willen we u bedanken voor de vele
giften van 30 euro of een veelvoud
daarvan om een zak meel van te
kunnen kopen die we kunnen
weggeven aan de allerarmste in
Albanië.
Wij zorgen dat het op de
plaats van bestemming komt.
Bestuur hoop
voor Albanië
Kees Verheul
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hebben we haar slot veranderd zodat we
binnenkonden. Haar woning was in een vreselijke staat. Het lag vol van bedorven voedsel, het stonk er verschrikkelijk en Goni ging
niet meer naar het wc, had heel veel lagen
kleren aan en lag dus in haar eigen vuil en
doorligwonden begonnen zich te vormen.

Als je mensen in Korca vraagt wie Goni is dan zullen ze je antwoorden: Die gekke vrouw,
die op straat liep als een clown gekleed of met een naakt bovenlichaam. Een vrouw die
door de kinderen en mannen wordt achterna gezeten. Naar wie ze stenen en stokken
gooiden. Goni was een kok in een lagere school maar is het spoor bijster sinds haar
man haar verliet voor een ander omdat ze geen kinderen kon krijgen. Hij nam al haar
inboedel mee en ook haar familie liet haar helemaal in de steek. Wij als de Kennedy
Foundation kennen haar al lang en hebben al jaren geprobeerd om haar te helpen.

Het verhaal van Goni
Al verschillende malen hebben we haar huis
schoongemaakt, opgeknapt, aangekleed…
Al jaren zit ze zonder water en electriciteit.
Maar telkens opnieuw wordt er bij haar
ingebroken, gooien ze haar ramen in, tijdens
de laatste nieuwjaarsperiode heeft men
knalbommetjes in haar huis gegooid. Al jaren
brengen we haar ook een warme maaltijd.
Vorige jaar was het voor een tijd onderbroken omdat ze geen eten meer wou en ze het
aan haar kat gaf. (we waren gevraagd om
medicijnen in haar voeding te doen en waarschijnlijk had ze het door.) Daarna is men

van de “Geestelijke gezondheidzorg” haar
inspuitingen komen geven en toen ging het
helemaal berg af.
Toen ze ons in Januari vroegen om weer te
proberen om Goni maaltijden te geven vonden we een Goni die helemaal ondervoed
was en bijna niet meer uit bed kwam. De
winter is koud geweest en bij haar hadden
de kinderen de ramen kapot gegooid. Ze
had geen vuur en lag alleen maar in bed.
Toen we beseften dat ze haar maaltijden
niet opat en ze met moeite uit bed kwam,

Het eerste wat we deden was haar huis uitmesten, ramen plaatsen, en ervoor zorgen dat
ze het eten tot zich nam. Na een paar dagen
hebben we haar meegenomen naar het
bejaardenhuis om te douchen. Ze was een
ander mens! Toen we beseften dat ze te ziek
was om alleen het toilet te gebruiken en ze
iedere dag verschillende lagen kleren nat had
en al haar beddegoed ook telkens gewassen
moest worden…besloten we samen om het
toch te wagen om Goni bij ons op te nemen.
De reden waarom we het tot dan toe nog
niet gedaan hadden was omdat we bang
waren van haar reactie en die van de andere
bewoners. We waren bang dat we haar niet
onder controle zouden kunnen houden. Maar
wat blijkt: Goni is er weer helemaal bovenop!
Ze heeft haar krachten terug, eet goed, slaapt
veel en krijgt meer en meer vertrouwen in
ons als staf! Ze is een andere vrouw, rustig en
zelf zorgt ze voor een vrouwtje die bij haar op
de kamer was.Het is een wonder. De mensen
van de “geestelijke gezondheidzorg” konden
niet geloven dat Goni al zover hersteld is.
Het is echt de liefde die we tonen, de rust
die we uitstralen die haar weer tot een mens
gemaakt hebben.
We zijn de Heer zo dankbaar dat we een huis
hebben waar we mensen zoals Goni kunnen
opvangen en laten proeven van wat het is
door God en ons geliefd te worden!
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3 in 1 project

2. Bouw van een kas bij
Seed of Hope

Komend bezoek aan Albanië zal voor een groot deel in het teken staan van het zgn
3 in 1 project. Dit project zal bestaan uit het realiseren van ;
1. een schaduwhal bij het New Day Care centrum van Evis
2. de bouw van een kas bij Seed of Hope
3. het aanleggen van een tuin en speeltuin bij de kleuterschool van Zenepe & Gezimi.

Het bouwen en aanleggen van deze projecten zal door een aantal leerlingen vh Lentiz
college te Maasland worden gedaan ondersteund en begeleid door een 2-tal leerkrachten en experts op het gebied van tuinaanleg
en kassenbouw.

1. De schaduwhal
Deze schaduwhal zal worden geplaatst over
de speelplaats van het Global Care Centre in
Bathore. In dit in 2013 geopende centrum
is een ontmoetingspunt voor vrouwen,

jongeren en kinderen. Er zijn allerlei wekelijkse
activiteiten zoals jongerenclubs, kindergroepen, vrouwengespreksgroepen en mentor
programma’s voor vrouwen en jongeren. Aangezien de speelplaats in de volle zon ligt is er
gevraagd of HvA hier iets in kon betekenen.
Met behulp van een specialist op dit gebied,
is een constructie ontworpen waar een door
Ludwig Svensson (leverancier scherm materialen) geschonken schermdoek gespannen zal
worden. Dit schermdoek is ontwikkeld voor
met name de tuinbouw waar het dezelfde
toepassing heeft.

Ook Vera had een vraag: Kan er in de tuin van
Seed of Hope een kasje geplaats worden om
daarin onze eigen groente te kweken zodat
we de kinderen een gevarieerdere maaltijd
kunnen aanbieden. Tijdens de laatste reis van
een gedeelte van het bestuur is deze mogelijkheid bekeken en hebben Erwin en Corne de
maten opgenomen en terug in Nederland de
mogelijkheden bekeken. Ook voor dit project
geldt dat er een specialist op het gebied van
kassenbouw geraadpleegd is. Verder hebben
wij Johan Voskamp (werkzaam in de kassenbouw) benaderd en hij zal de komende reis
meegaan om dit project te begeleiden.

3. Aanleg tuin kleuterschool
te Marikaj
Nadat de bouwvergunning voor de nieuwe
kleuterschool rond was en inmiddels de
bouw van deze kleuterschool afgerond
is kwam de vraag of HvA iets zou kunnen

betekenen in het aanleggen/inrichten van
de tuin om het gebouw. Ook tijdens de
laatste reis in het voorjaar is hier een bezoek
gebracht en is er in kaart gebracht wat de
wensen waren. Belangrijk is dat de nog kleine
kinderen er veilig kunnen spelen en dat het
terrein en speeltoestellen onderhoudsvrij en
veilig zijn. Er is gekozen om kunstgras aan te
leggen waarop ook Zenepe & Gezimi met hun
rolstoel eventueel op kunnen rijden. Speeltoestellen zullen worden aangeschaft in Albanië,
het kunstgras is voor een zeer scherpe prijs
aangeboden door een bevriende relatie. Ook
dit project zal worden aangelegd door een
aantal leerlingen van het Lentiz begeleid door
een leerkracht en Corne vd Berg.
Alle materialen en gereedschap zijn inmiddels
met de nieuwe truck vervoerd naar Albaniё
Met een groep van 17 mensen zullen we eind
oktober afreizen naar Albanië om hiermee aan
de slag te gaan. Al met al een aantal projecten
waar we zin in hebben. In ons laatste magazine van december zullen we de resultaten
laten zien.
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Wat een klein beetje aandacht kan doen

Het verhaal van Mine in Burel
Hier is al eens eerder wat over geschreven. Tijdens het bouwen van een kerkje
in Burrel is hfa in contact gekomen met Mine. Mine is een jonge vrouw
die al 1,5 jaar op bed ligt. Nadat ze haar baby heeft gekregen is er iets
gebeurd in haar lichaam waardoor ze niet meer kon lopen of zitten. En
dan ook nog in zulke armoe te wonen is natuurlijk heel erg.
Gelukkig woont ze nog bij haar vader en moeder die haar zoveel mogelijk helpen maar die kunnen financieel ook verder niets doen. De kerk in
Burrel heeft zich over haar ontfermd, en helpt zoveel mogelijk. Ze krijgen voedselpakketten en gaan met haar naar het ziekenhuis om foto’s
te laten maken en af en toe komt er een dokter naar haar
kijken. Wie weet kan er nog wat aan gedaan worden.
Maar HvA zat ook niet stil en heeft er ook alle aandacht aan gegeven. Er is een nieuw bed gebrach
voor Minet, een kinderbedje en een rolstoel.
Ook is er een mooi keukenblokje in het huisje
gezet. Eerder stond er gewoon een tafel wat
dan de keuken moest voorstellen. Af en toe
een bezoekje en samen bidden met elkaar
gebeurde ook regelmatig.
Nadat het kerkje er stond en nog niet
officieel geopend was kregen we
een telefoontje uit Burrel: Mine is
in de kerk geweest in haar nieuwe
rolstoel!
Wat waren we blij om dat te
horen - en dankbaar naar God
natuurlijk.
Koos en Dinie
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Het is alweer voor het derde jaar op rij dat we in Albanië bij een voormalig
project van Hoop voor Albanië een aantal klusjes konden doen. Je kunt het ook
een werkvakantie noemen maar we gaan elk jaar met goede moed aan de slag en
genieten van al datgene wat we om ons heen zien gebeuren. Zo ook dit jaar weer.

Aan het werk in Pogradec
Op maandag 24 augustus stapten we in het
vliegtuig naar Tirana waar we 2,5 uur later
het vliegveld afliepen en ons vervoer naar
Pogradec voor ons klaar stond. Het was nog
wel ruim 3 uur rijden voor we bij Nehemia
Gateway, een schoolcampus van een soort
High School die door een Duitse organisatie is
opgezet, aankwamen.
Amaro Tan, de eerste (en enige in Albaniё)
Christelijke school voor Roma kinderen is
enkele jaren geleden onder het bewind
gekomen van Nehemia maar funcioneert
wel zelfstandig en biedt Roma kinderen perspectief door hier een opleiding te krijgen
en zo mogelijk zelfs door te groeien via de
Nehemia High School.

Zo kunnen deze achtergestelde kinderen toch
een mogelijkheid krijgen om zich volledig
te ontplooien. De gebouwen van Amaro Tan
zijn hier in 2004 opgebouwd door Hoop voor
Albanië. Twee voormalige asielzoekerscentra
zijn destijds vanuit Nederland getransporteerd naar Pogradec en zijn nu dus in gebruik
als school ….en meer. Toen wij er waren
werd er ook een soort vakantiebijbelweek
georganiseerd waarbij de kinderen dagelijks
ook een goede maaltijd kregen voorgezet.
Maar ook de ouderen in de buurt kregen ’s
middags een maaltijd aangeboden. Wij mochten getuige zijn van de hartelijkheid en zorg
en liefde voor die dingen die op een school
gebeuren. Iedereen die we hebben ontmoet
was vriendelijk en vrolijk.

Happy dat wij bij hen “op bezoek waren”.. Trots
op hun gebouw wat nu weer opgeknapt
werd. We zijn anderhalve week aan het schuren, schoonmaken en verven geweest. De
vloeren zijn grondig schoongemaakt en in de
was gezet en plafondplaten zijn vervangen.
Sloten zijn door ons gerepareerd en ook de
verwarming is winterklaar gemaakt.

nen en willen en laten we iets zien van Gods
goedheid aan de naaste. Op donderdag 3
september vetrokken we weer richting Tirana
om vervolgens op zaterdag door te reizen
naar Burrel. Op vrijdag konden we keramiek
kopen bij Koos in het gasthuis. Koos koopt
dit in Kralje en probeert het te verkopen aan
belangstellenden.

Het was wonderlijk te horen dat onze komst
door hen gezien werd als een geschenk van
God. Wij zijn er naartoe gegaan met het idee
te kunnen helpen met onze beperkte middelen en mogelijkheden maar we vergeten
vaak datgene wat God in ons doen en laten
laat zien aan hen die dit zo nodig hebben. Het
gaat niet om ons maar op deze manier kun-

Het keramiek wordt door twee mannen gebakken in Kralje en wordt vervolgens door 3
kunstenaressen geschildert. Door dit te kopen
kunnen een aantal gezinnen geholpen worden in hun levensonderhoud. Wij hebben bij
Koos een behoorlijke inkoop gedaan met het
doel om dit in Nederland te verkopen. Mocht
u interesse hebben.......
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Zaterdag reden we vanuit Tirana door naar Burrel om daar te zien wat een andere
werkgroep uit Papendrecht en Assen hebben gerealiseerd. Ook hier een trotse
voorganger en betrokken gemeenteleden. Trots op hun gebouw en bovenal verguld
met datgene wat God aan hen gegeven heeft.

Officiële opening van de

kerk in Burrel

Je ervaart de warmte in de contacten (en
kwam niet alleen door de lokale tempertuur)
en de dankbaarheid in alles. Zaterdagavond
hebben we in de kerk met elkaar de maaltijd
gebruikt en van elkaars aanwezigheid genoten. Zondag begon de dag voor de mensen
van de kerk al om 06.30 uur. Alles klaarzetten
om er een feestelijk samenzijn van te maken.
Om 10.00 uur mochten de voorganger (Rushtem) en Kees Verheul (namens HvA) de kerk
officieel openen waarna een ieder de kerk
mocht bewonderen. De kerk was te klein om
alle aanwezigen te huisvesten. We hebben
God groot gemaakt door zang en vervolgens was er een soort presentatie over het
ontstaan van deze gemeente in Burrel. Daarna
kregen vele sprekers de gelegenheid om iets
te delen. Voorgangers uit andere kerken , Kees
Verheul namens HvA en de burgemeester
voerden onder andere het woord.
De wens is dat dit gebouw gebruikt mag worden om God groot en bekend te maken en
dat velen in het gebied van Burrel God zullen
leren kennen als hun verlosser. Na de bijeenkomst kregen de gasten en aanwezigen nog
een maaltijd aangeboden. Na deze bijeen-

komst was het zaak om weer naar het hotel
terug te gaan en ons te gaan voorbereiden op
ons aanstaande vertrek naar Nederland.
Het was goed om in Albanië te werken, te
delen en er te zijn....ter ere van onze God.
Jaap Lambinon, Kees en Leny Verheul,
Piet en Willy Vonk, Anita Verheul,
Jaap en Heleen Iedema
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Een klein dorp in het zuiden van Albanië, voor ons welbekend
omdat we jaren daar een een 1,5 uur rijden vandaan hebben
gewoond in Gjirokaster.Om die reden hebben we nog steeds
af en toe contact met dit dorp. In dit dorp staat een kleine kerk
en de Albanese pastor Reni van deze gemeente heeft contact
met ons gezorgd, en gevraagd of we een keer konden komen
kijken naar twee huizen die echt vernieuwd moeten worden.

Delvine
Uiteraard hadden we wel zin aan deze mooie
rit van 4,5 uur en om de mensen in Delvine
weer te ontmoeten.
Oude en vervallen huisjes is ons wel bekend,
maar wat we hier zagen was wel heel erg. We
schrokken hier erg van. Samen met de vader
van het gezin en de pastor gingen we een bergpaadje oplopen om bij het huis te komen. Eerst
zagen we het niet zo goed, maar toen we achter
een muur kwamen zagen we dat het hele huis
was afgebrand en alles lag er nog net zo bij alsof
het gisteren gebeurd was. En het was een half
jaar geleden gebeurd. De vader vertelde dat
zijn zieke vader omgekomen was in deze brand

en dat ze nu bij familie inwoonden en dat dit
eigenlijk ook niet kon met twee gezinnen met
kinderen. We konden alleen maar zeggen dat
we ons best hier voor zouden doen en dat we
voor hen zouden bidden. De brandweer kon
niet bij dit huisje komen, en als het we gekunt
zou hebben zou er geen water zijn….
Daarna zijn we met de pastor naar een ander
huisje gegaan waarvan het dak echt vervangen moet worden. Hier is geen geld voor.De
kinderen kunnen gelukkig naar school doordat
de buren, en de kerk hier in bijspringen, maar
geld voor een dak is er echt niet. Vader gaat
elke dag naar de markt om wat groente te
verkopen. De opbrengst is net genoeg om af
en toe een brood voor te kopen. Wie weet kunnen we deze mensen gaan helpen voordat de
winter hier invalt.
Koos en Dinie

Eten voor eten is succes
Op zaterdag 26 september heeft de werkgroep Papendrecht van de stichting Hoop
voor Albanië een benefiet-diner georganiseerd. Onder het thema “Eten voor Eten”
werd stilgestaan bij de hongersnood in Albanië.
Doel van deze avond was om zoveel mogelijk
geld te verdienen. Eén zak meel kost rond de
€ 30,- waar een gemiddeld Albanees gezin 1
maand van kan leven. De kerkzaal van de Vrije
Baptisten Gemeente Papendrecht was verandert in een eetgelegenheid waar ruim 100
personen plaats konden nemen. Daarnaast
was er nog een buffet opgesteld en waren
er de nodige verkoopstands van in Albanië
gemaakte artikelen.
Nieuw hierbij was het keramiek uit Krajen. Door
hiervan iets te kopen worden rechtstreeks
Albanese gezinnen voorzien in een stukje
levens- onderhoud. Tijdens deze avond werd
een smakelijk 3-gangen diner geserveerd,
gekookt door de dames van de werkgroep
en mede geserveerd door de groep jongeren
die afgelopen zomer naar Albanië is geweest.
Tussen de gangen door werden 2 presentaties
getoond. Eén presentatie door Kees Teeuw die
afgelopen voorjaar met een goep mannen uit
Papendrecht en Assen de bouw van het kerkje
in Burrel heeft gerealiseerd en de tweede presentatie bestond uit een film van de jongeren
die afgelopen zomer evangelisatiewerk hebben gedaan in Elbasan. Ook vertelden twee

jongeren over hun ervaringen gedurende deze
reis. Het verdere programma bestond uit een
loterij waarbij velen nog een prijsje mee naar
huis konden nemen. De opbrengst van deze
avond is ruim € 1.600 waarvan ongeveer 55
zakken meel kunnen worden gekocht. Al met
al was het een mooie avond, met een mooi
resultaat en veel positieve reacties.
De werkgroep Papendrecht gaat nog even
door met de organisatie van diverse acties.
Voor hetzelfde doel wordt nog een 5 december actie gehouden waarbij diverse sinterklaaslekkernijen kunnen worden aangekocht.
Daarnaast worden er, tegen een gereduceert
tarief, kerstkaarten bezorgd in Papendrecht,
Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland en HendrikIdo-Ambacht, dit jaar al voor de tiende keer. En
we sluiten het jaar uiteraard af met de verkoop
van overheerlijke oliebollen en appelbeignets.
De opbrengst uiteraard allemaal voor het
goede doel.
Namens de werkgroep Papendrecht,
Jaap Iedema
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Bollen
voor
brood
In navolging van de actie van vorig jaar
zal er ook dit najaar een actie worden
gehouden, waarin dit jaar de Prins
Willem Alexander school te de Lier in
samenwerking met Baltus Fundraising
dit zullen verzorgen.
De kinderen van deze school zullen de
komende weken bloembollen gaan verkopen
aan hun famillie vrienden en kennissen. Baltus
Bloembollen zal de levering van de verkochte
bollen verzorgen . Nieuw dit jaar is dat er ook
een on-line verkoop is waardoor er via een
speciale website van de Prins Willem Alexander
school de bollen besteld kunnen worden,
naast de “ouderwetse manier “ via de door
Baltus beschikbaar gestelde bestellijsten .
Na het verzamelen van alle verkoop gegevens
zullen de kinderen van groep 7 en 8 de
bestellingen klaar maken.

wintermaanden in hun eerste levensbehoefte
te voorzien. Komend najaar zullen wij weer
in gesprek gaan met de fam. Wesselingh die
ook de voorgaande winters brood hebben
gebakken en hebben rond gebracht bij de
ouderen in de regio. Via het aankopen van
meel + ingrediënten en het transport van deze
goederen wil HvA hier een niet onbelangrijke
rol in spelen. Hiervoor is geld nodig wat o.a.
middels deze actie opgehaald kan worden.
In ons volgende magazine zullen we de
opbrengst van deze actie bekend maken.

De opbrengst van deze actie zal ten goede
komen aan het brood project waarmee
met name ouderen in Albanië geholpen
worden, die niet meer in staat zijn om in de
Wilt u ook via deze actie geld inzamelen voor dit project kunt u contact opnemen
via het volgende mailadres ; hoopvooralbanie@gmail.com

